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J
ulia do niedawna 
była uczennicą 
klasy o profilu lin-
gwistycznym 
PLOnr I w Opolu, 
teraz zdaje maturę. 

Przed trzema laty wybrała ten 
kierunek, ponieważ lubi po-
znawać języki obce. Miała też 
świadomość, że  umiejętność 
władania minimum jednym 
obcym językiem, może być 
przepustką do tego, by 
w przyszłości związać się za-
wodowo z międzynarodową 
firmą. - Szybko przekonałam 
się, że to języki państw azjaty-
ckich najmocniej mnie intere-
sują. Odkąd pamiętam, fascy-
nowało mnie wszystko, co 
wiąże się z krajami oriental-
nego Wschodu. I tak właśnie 
w wieku 15 lat rozpoczęłam 
naukę języka chińskiego w In-
stytucie Konfucjusza przy Po-
litechnice Opolskiej - mówi 
Julia. - Obecnie moją nauczy-
cielką jest Li Mengtong, która 
jest nie tylko native speaker 
wykładowcą, ale także moją 
serdeczną koleżanką. Dzięki 
bezpośrednim kontaktom 
z Li, mam realny kontakt 
z „żywym językiem”, ale by-

wało i tak, że to ja byłam jej 
„tłumaczem”, np. kiedy mu-
siała zamówić ciasto w jednej 
z opolskich cukierni. Lektorka 
Li Mengtong poświęcała na-
wet swój prywatny czas po-
magając mi przygotować się 
do międzynarodowego egza-
minu HSK i HSKK,  a następ-
nie bardzo cieszyła się z moich 
wyników.  Jestem jej za to 
wszystko niezmiernie 
wdzięczna.  

Nieoczekiwanie dla samej 
Julii  jej przygoda z nauką języka 
chińskiego doprowadziła ją  aż 
do samych Chin.  - Zaoferowano 
mi odbycie stażu w chińskim 
oddziale firmy Coroplast 
Harness Technology. I tak  la-
tem 2018 roku po raz pierwszy 
zobaczyłam Chiny na własne 
oczy - mówi Julia. - Najpierw 
mieszkałam w domu kilkupo-
koleniowej rodziny, która przy-
jęła mnie z ogromną życzliwoś-
cią i dzięki nim mogłam zoba-
czyć wszystko od tzw. „pod-
szewki”.  Na zawsze zapamię-
tam ich rodzinne ciepło, ich 
domowe jedzenie, które w ni-
czym nie przypominało na-
szego, czy radosny śmiech 
dwóch uroczych małych dziew-

czynek, dla których to ja byłam 
„egzotycznym gościem”. To 
był czas odpoczynku, wspól-
nych wypadów, ale i samot-
nego odkrywania uroków 
Szanghaju. Kolejnym etapem 
mojego pobytu w Chinach 
był staż. Na ten czas zamiesz-
kałam już samodzielnie w in-

nej dzielnicy Szanghaju. Nie 
spotkałam tam ani jednego 
Europejczyka. Zdana sama 
na siebie musiałam dobrze 
się zorganizować i poradzić 
sobie z komunikacją miejską, 
zakupami czy zamawianiem 
taksówki przez chińską apli-
kację.  

Firma Coroplast ma 3 fa-
bryki w Chinach - w Kushan, 
Mianyang i Taicang. Julia od-
była staż w Kunshan, który 
można nazwać przedpokojem 
Szanghaju, choć oddalony jest 
od niego o około 70 km. - Co-
dzienne kursy przeludnionym 
metrem czy szybką koleją, 

do tego w firmie ogrom no-
wych informacji i zlecone za-
dania służbowe w niczym nie 
przypominały relaksu waka-
cyjnego, ale zdecydowanie 
warto było tego wszystkiego 
doświadczyć - wspomina ma-
turzystka. - Dowiedziałam się, 
czym są struktury, organigramy, 
procesy, analizy. Zobaczyłam, jak 
wygląda praca na produkcji wy-
posażonej w nowoczesne ma-
szyny i jak funkcjonują poszcze-
gólne działy. Na zakończenie 
musiałam sporządzić raport ze 
stażu i tak otrzymałam mój 
pierwszy chiński certyfikat, do-
kument własnoręcznie podpi-
sany przez Dyrektora General-
nego Coroplast Kunshan.  

Julia dalej uczy się języka 
w Instytucie Konfucjusza 
w Opolu. Ma też pomysł 
na kolejny wyjazd do Chin, 
tym razem dłuższy. - Marze-
nia trzeba nie tylko mieć, ale 
też  próbować je realizować. 
Moja szkoła to dobrze rozu-
mie i jest bardzo przychylnie 
nastawiona do uczniów 
z przeróżnymi zainteresowa-
niami, pomagając im w reali-
zowaniu ich pasji - podkreśla 
absolwentka. 

Chińska przygoda Julii z Jedynki 
Julia Łyjak w szkole zaczęła uczyć się chińskiego, a potem pojechała na staż  w firmie Coroplast Harness Technology.

Na stażu Julia dowiedziała się, czym są struktury, organigramy, procesy, analizy. Zobaczyła, jak wygląda 
praca na produkcji wyposażonej w nowoczesne maszyny i jak funkcjonują poszczególne działy firmy. 
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Twoja Kariera

Uczniowie Zespołu Szkół Bu-
dowlanych zakończyli staże 
zawodowe w ramach projektu 
Erasmus+ „ZSB w Opolu – kom-
petencje uczniów to sukces”.  

W projekcie wzięło udział 30 
uczniów technikum aranżacji 
wnętrz, budownictwa i archi-
tektury krajobrazu. Staże od-
bywali na Słowacji  (Żylina) 
i w Hiszpanii (Grenada). Głów-
nymi celami projektu były: 
doskonalenie umiejętności 
zawodowych, pogłębienie 
kompetencji językowych, po-
znanie innych kultur, posze-
rzenie własnych możliwości 
interpersonalnych i socjal-
nych.  

- Staż to świetna okazja, 
aby poznać kulturę danego na-
rodu, nie tylko zwiedzając 
różne miejsca, ale również spę-
dzając dużo czasu z jego oby-
watelami.  Na stażu rozma-
wiamy i wykonujemy czyn-
ności zawodowe w przyjemnej 
atmosferze oraz obserwujemy 
sposób pracy mieszkańców. To 
idealne warunki, by podszkolić 
swoje umiejętności interperso-
nalne i językowe - mówi uczen-
nica Oliwia Owczarek.  

- To, czego doświadczyli-
śmy w Hiszpanii trudno 
w skrócie opisać. Piękne bu-

dowle i krajobrazy, które mo-
gliśmy codziennie podziwiać 
to tylko część wrażeń. Pozna-
wanie nowych ludzi, kultury 
i hiszpańskiej kuchni to ko-
lejne atrakcje, których mieli-
śmy możliwość spróbować. 
A najważniejsza część naszego 
wyjazdu, czyli staż,  umożli-
wił nam pogłębienie wiedzy 
z zakresu aranżacji wnętrz 
oraz współpracy z klientem - 
dodaje Sandra Kopiec.  

Praktyka i języki  
Dominika Mielniczuk wskazała 
też najważniejszą, jej zdaniem, 
zaletę hiszpańskiego stażu: - 
Wykonywana praca dała mi 
możliwość wykorzystania po-
siadanych już umiejętności jak 
również zdobycia nowej wiedzy. 
W tym czasie mogłam także 
podszkolić język angielski. Dla 
mnie jednak najcenniejszym do-
świadczeniem była praca 
z klientem (konsultacja, przed-
stawienie koncepcji i ewentu-
alne negocjacje) oraz praca w ze-
spole - mówi dziewczyna.  

Na Słowacji uczennice 
z aranżacji wnętrz uczyły się 
wykonywania prac wykończe-
niowych: kafelkowania, malo-
wania, suchej zabudowy. W Hi-
szpanii grupa z aranżacji wnętrz 
szkoliła swoje umiejętności 

w wykonywaniu projektów 
wnętrz dla określonego klienta. 
Uczniowie kształcący się z ar-
chitektury krajobrazu w nie-
zwykłych ogrodach Alhambry 
doskonalili umiejętności z za-
kresu urządzania i pielęgnacji 
terenów zieleni oraz konserwa-
cji obiektów małej architektury 
krajobrazu. Budowlańcy z kolei 
poznali nowe techniki nakłada-
nia tynków dekoracyjnych oraz 
dekoracji ściennych.  

Słowacka grupa praco-
wała pod kierunkiem instruk-
torów zawodu Średniej Szkoły 

Budowlanej i wykonywała 
praktyczne prace w warszta-
tach i szkole. Natomiast grupy 
hiszpańskie zetknęły się z pra-
codawcami, dla których wy-
konać musieli określone prace 
praktyczne.  

Korzyści stażu zawodo-
wego u pracodawców wylicza 
Dominika Nawrat: - Plusem 
jest zdobywanie doświadcze-
nia zawodowego, dzięki czemu 
inwestujemy w swoją przysz-
łość. Kolejnym plusem jest 
wprawianie się do życia doro-
słej osoby, bo to właśnie dzięki 

stażom można zobaczyć jak 
wygląda praca i z czym można 
się spotkać w przyszłości. 
Dzięki stażowi mamy także 
większe szanse na przyjęcie 
do pracy, ponieważ praco-
dawca chętniej zatrudni osobę 
z doświadczeniem - mówi.   

 Marta Guszpit oceniła 
słowacki staż:  - Nauczyliśmy 
się wielu przydatnych rzeczy 
w naszym zawodzie tj. 
kafelkowania czy montowania 
podwieszanych sufitów. Wszy-
scy przyjęli nas bardzo miło, 
dzięki czemu atmosfera pod-
czas pracy była przyjemna, 
a zajęcia mijały nam bardzo 
szybko - wspomina uczennica.  

Same korzyści  
Oprócz zdobywania umiejęt-
ności zawodowych, sporo 
czasu uczniowie spędzili 
na zwiedzaniu. Stażystki ze Sło-
wacji miały możliwość zobacze-
nia zamków w Budatinie, 
Orawskiego Podzamcza, relak-
sowały się w termach Rajeckich 
Teplic. Grupy hiszpańskie 
zwiedziły Malagę oraz najcie-
kawsze dzielnice Grenady.   

Ze stażu uczniowie wrócili 
więc nie tylko z pamiątkami, 
certyfikatami partnerów, ale też 
z poczuciem pewności: zawo-
dowej, językowej, osobistej.  

Korzyści odniesione ze 
stażu podsumował Maciej 
Gaweł, zachęcając przyszłych 
stażystów do walki o miejsce 
w kolejnych projektach. - Jest 
kilka powodów, dla których 
opłaca się odbyć staż zagra-
niczny. Dzięki temu twoje CV 
od razu będzie lepsze. To bar-
dzo ważne w rywalizacji z set-
kami kandydatów. Pracując 
w innym kraju i w innym ję-
zyku, uczysz się jednocześnie 
kultury i metod pracy, jakie 
tam obowiązują. Dzięki  sta-
żowi  możesz pochwalić się 
kontaktami zagranicznymi 
z ludźmi z branży. Możesz stać 
się cennym pracownikiem, je-
śli polska firma, która cię póź-
niej zatrudni, będzie chciała 
rozwijać się na arenie między-
narodowej. Kolejna korzyść to 
nabranie biegłości językowej, 
jakiej nie da nauka w szkole 
czy nawet na kursach języko-
wych. Na stażu za granicą nie 
masz wyjścia i musisz porozu-
miewać się w obcym języku. 
Zawodowy pobyt za granicą 
pozwala także na głębsze po-
znanie siebie, swoich zalet i sła-
bości. W końcu - kto dużo po-
dróżuje, nabywa wiedzy, do-
świadczenia. A taka osoba 
z pewnością będzie miała 
otwartą głowę i nowe pomysły.

Uczestniczki słowackiego stażu uczyły się m.in. kafelkowania 
i montowania podwieszanych sufitów. 
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Jak to budowlańcom na Erasmusie było


